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1. Pendahuluan 

 

Internet saat ini banyak berperan dalam kehidupan manusia dan kemajuan 

teknologi saat ini mendukung pula peran tersebut sehingga teknologi komputer 

dan internet dimanfaatkan pada berbagai bidang seperti misalnya mengerjakan 

tugas sekolah, belajar, mengatur keuangan keluarga, mendengarkan musik, 

menonton video, dan menikmati permainan [1]. Pada tahun 2014 Kementerian 

Komunikasi dan Informatika menyatakan, pengguna internet di Indonesia 

hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang [2]. Dalam upaya meningkatkan 

proses pendidikan, proses transfer ilmu yang memiliki banyak sarana yang 

salah satunya paling sering digunakan yaitu adalah dengan menggunakan 

internet [3]. Bagi para siswa, penggunaan internet sebagai alat dalam menggali 

informasi yang berupa materi yang menyangkut dengan pelajaran yang akan 

dapat memicu sekaligus dapat meningkatkan motivasi dalam proses 

pembelajaran mereka. Setiap sekolah pada saat ini menggunakan internet 

sebagai alat agar para siswa dapat belajar lebih mudah dalam mencari referensi 

belajar [4]. Proses pembelajaran dalam pendidikan di era abad-21, menuntut 

satu strategi tertentu yang berbeda dengan di masa lain. Dalam perkembangan 

global yang terjadi menjelang masuknya abad-21, proses pembelajaran bukan 

hanya dalam bentuk pemrosesan informasi, akan tetapi harus dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia 

kreatif yang adaptif terhadap tuntutan yang berkembang [4]. Evaluasi 

penggunaan internet sebagai penyelesaian tugas sekolah sangat penting 

dilakukan agar dapat melihat kekurangan maupun hambatan yang ada untuk 

pemanfaatan internet terhadap tugas sekolah yang diberikan untuk 

memaksimalkan potensinya. Pada penelitian ini tujuan yang akan dicapai 

adalah untuk : 1) Mengetahui kemampuan siswa dalam menggunakan internet. 

2) Mengetahui penggunaan internet sebagai penyelesaian tugas sekolah. 3) 

Mengetahui frekuensi penggunaan internet siswa dalam penyelesaian tugas 

sekolah. Dari hasil gambaran penggunaan internet dalam penyelesaian tugas ini 

dapat digunakan sebagai pengoptimalan maupun perbaikan apa yang telah 

dipraktikan sebelumnya. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, 

antara lain : 

Penelitian dari Ahmad Sultoni dengan Judul Pengaruh Pemanfaatan 

Internet Sebagai Sumber Belajar Sejarah Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

SMA N 1 Wiradesa menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signiikan 

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar sejarah terhadap motivasi belajar. 

Berdasarkan deskripsi terlihat bahwa paling banyak siswa memanaatkan 

internet sebagai sumber belajar sejarah dalam kategori baik sebesar (50,00%) 

sedangkan motivasi belajar dalam kategori baik sebesar (63,89%). Jadi 
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semakin tinggi pemanaatan internet sebagai sumber belajar sejarah, semakin 

tinggi pula motivasi belajar siswa [4].  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Elfan Rahardiyan K dengan judul 

Pemanfaatan Internet Dan Dampaknya Pada Pelajar Sekolah Menengah Atas di 

Surabaya menunjukkan Intensitas pemanfaatan internet pada siswa sekolah 

menengah atas, khususnya di SMAN 9 Surabaya, berada dalam kategori 

pengguna berat internet (65,93% siswa berada dalam kategori ini). Dampak 

positif internet pada siswa terlihat karena dengan banyaknya siswa yang 

mendapatkan dampak positif karena internet bermanfaat sebagai media 

informasi (34,07% mendapat manfaat tinggi dan 45,05% mendapat manfaat 

sedang); internet juga bermanfaat sebagai media komunikasi (50,55% 

mendapat manfaat rendah dan 49,45% hanya mendapat manfaat sedang); 

internet bermanfaat sebagai media belajar (43,96% mendapat manfaat tinggi 

dan 35,16% mendapat manfaat sedang); internet bermanfaat sebagai media 

hiburan (53,85% mendapat manfaat sedang dan 40,66% mendapat manfaat 

tinggi; dan internet bermanfaat sebagai media bisnis dan hiburan (39,56% 

mendapat manfaat tinggi dan 25,27% mendapat manfaat sedang) [1].  

Dari dua penelitian sebelumnya dapat dilihat penelitian tersebut fokus 

pada pemanfaatan internet pada mata pelajaran sejarah terhadap motivasi 

belajar dan dampak dari pemanfaatan internet pada kalangan pelajar sekolah 

menengah atas di daerah kota. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus dalam meneliti tentang 

penggunaan internet oleh para siswa sebagai penyelesaian tugas sekolah pada 

semua mata pelajaran di sekolah dasar daerah desa. Pada penelitian ini meneliti 

tentang penguasaan internet dan akses yang ada di lingkungan yang akan 

diteliti. Selain itu peneliti juga meneliti seberapa banyak siswa menggunakan 

internet sebagai media penyelesaian tugas sekolah dan perilaku penggunaan 

internet para siswa dalam penyelesaian tugas sekolah. 

Menurut Ramadhani dalam Rohaya, internet (Inter-Network) adalah 

sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs 

akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet 

menyediakan akses untuk layanan telekomnunikasi dan sumber daya informasi 

untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Adapun Layanan 

internet yang tersedia saat ini seperti komunikasi langsung (email, chat), 

diskusi (Usenet News, email, milis), sumber daya informasi yang terdistribusi 

(World Wide Web, Gopher), remote login dan lalu lintas file (Telnet, FTP), 

dan aneka layanan lainnya [5].  

Menurut Sultoni, internet merupakan sebuah koleksi global dari ribuan 

jaringan yang dikelola secara bebas. Internet menjadi populer karena 

merupakan media yang tepat untuk memperoleh informasi terkini dengan 

berbagai variasinya secara cepat dan mudah [4].  

Menurut Isdiyanto, internet di sini adalah untuk menyediakan sumber-

sumber yang sangat kaya  dengan  memberikan  alamat-alamat  atau  membuat  

hubungan  (link)  ke  berbagai sumber belajar yang sesuai yang bisa diakses 
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secara online, untuk meningkatkan kuantitas dan memperluas kesempatan 

berkomunikasi antara pengajar dengan peserta didik secara timbal balik.  

Dialog  atau  komunikasi  tersebut  adalah  untuk  keperluan  berdiskusi, 

berkonsultasi,  maupun  untuk  bekerja  secara  kelompok.  Komunikasi  timbal  

balik bisa dilakukan antara siswa dengan siswa, siswa dengan teman di luar 

kelas/sekolah, siswa dengan kelompok, siswa dengan guru maupun guru 

dengan siswa atau dengan kelompok [6].  

Menurut Quarterman dan Mitchell dalam Rochmawati, manfaat 

menggunakan internet termasuk ke dalam empat kategori, yaitu: 1) Internet 

sebagai media komunikasi, merupakan manfaat internet yang paling banyak 

digunakan dimana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan 

pengguna lainnya dari seluruh dunia. 2) Media pertukaran data, dengan 

menggunakan email, newsgroup, FTP dan WWW (World Wide Web- jaringan 

situs-situs web) para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar 

informasi dengan cepat dan murah. 3) Media untuk mencari informasi atau 

data, perkembangan internet yang pesat, menjadikan WWW sebagai salah satu 

sumber informasi yang penting dan akurat. 

Menurut Rusman, kegunaan internet dapat diperluas bergantung kepada 

peralatan komputer yang dimiliki jaringan dan fasilitas telepon yang tersedia 

dan provider yang bertanggung jawab untuk tetap terpeliharanya penggunaan 

jaringan komunikasi dan informasi tersebut. Dari waktu kewaktu jika dilihat 

dari jumlah pemakaian yang makin meningkat secara eksponensial setiap 

tahunnya memungkinkan fasilitas yang pada mulanya hanya dapat dinikmati 

segelintir orang, dan sekelompok kecil sekolah terkemuka dengan biaya 

operasional yang tinggi, kedepan besar kemungkinan biaya yang besar itu akan 

dapat ditekan sehingga pemanfaatannya benar-benar dapat menjadi penunjang 

utama bagi pengelolaan pendidikan khususnya bagi pendidikan di daerah [7].  

 

3. Metode Penelitian  

Jenis Penelitian 

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, menyatakan penelitian kualitatif digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Analisis data yang dilakukan 

bersifat induktif berdasarkan fakta-akta yang dtemukan di lapangan dan 

kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam [3].  

Pada penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana tingkat 

penggunaan internet para siswa SD N Karangjati 01 dalam penyelesaian tugas 

sekolah, khususnya siswa kelas empat dan lima. 

 

Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang 

terdii atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
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yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu [8].  

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai populasi adalah siswa SD N 

Karangjati 01. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan purposive 

sampling yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam 

anggota sampel yang diambil [9]. Dalam pengambilan data akan diwakilkan 

oleh sample yang akan diambil dari dua kelas yaitu kelas empat dan kelas lima. 

Kedua kelas ini dipilih karena mereka akan lebih mengerti pengisian kuesioner 

dibandingkan kelas satu hingga kelas tiga.  

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini ada 

beberapa diantaranya sebagai berikut : 

Kuesioner 

Menurut Sugiyono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya [8].  

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian yaitu kesioner terstruktur 

yang terbuka. Pertanyaan di kuesioner dibatasi dengan memilih salah satu 

diantara beberapa pihan yang ada [10]. Dengan disediakannya beberapa 

pilihan, pengisi angket/kuesioner akan lebih mudah mengisi mengingat angket 

ini diberikan kepada siswa sekolah dasar. Pada kuesioner terdapat beberapa 

indikator yaitu : 1) Akses internet dan perangkat yang digunakan. 2) 

Kemampuan Penggunaan internet. 3) Perilaku penggunaan internet sebagai 

penyelesaian tugas sekolah. 4) Frekuensi Penggunaan Internet sebagai 

Penyelesaian Tugas Sekolah. 

 

Wawancara 

Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil [8]. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada lima murid 

di SD N Karangjati 01. 

 

Teknik Pengolahan Data dan Analisis 

Dari data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara akan dianalisis 

untuk mendapatkan hasil dari pertanyaan penelitian dengen pengolahan data 

yang pertama yaitu menyeleksi tingkat realibilitas dan validitas data. Jika 

terdapat data yang memiliki tingkat realibilitas dan validitas rendah maka data 

tersebut akan dihilangkan. Pada penelitian ini diperoleh data kuesioner dari 57 
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responden. Pengolahan data kuesioner akan menggunakan Microsoft Excel 

untuk dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan. 

Pada analisis kualitatif ini perhitungan yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat presentase skor jawaban dari masing-masing responden digunakan 

rumus sebagai berikut : 

Presentase skor DP  

Dimana,  DP  : Deskriptif presentase 

 n  : jumlah skor jawaban responden 

 N  : jumlah skor jawaban Ideal 

(Ali dalam Sultoni, 2013) [4] 

 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Ketersediaan Akses Internet dan Perangkat yang Digunakan 

Tabel 1 

Ketersediaan akses internet 

Ketersediaan 

Akses Internet 
Presentase 

Ada 39% 

Tidak 61% 

 

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa, perbedaan ketersediaan akses internet 

yang dimiliki oleh para siswa di rumah lebih sedikit daripada yang tidak 

memiliki akses internet, tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu besar. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, kebanyakan siswa yang tidak 

memiliki akses internet di rumah lebih memilih menggunakan internet di 

warnet bersama teman. 

Tabel 2 

Penggunan perangkat 

Perangkat Presentase 

Smartphone 88% 

Komputer 25% 

Laptop 44% 

Tablet 39% 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa, penggunaan internet dengan menggunakan 

smartphone oleh para siswa lebih mendominasi daripada perangkat lain. Hal 

ini berbeda dengan penggunaan tablet yang hanya memiliki 39% untuk 

penggunaannya. Berdasarkan wawancara, siswa memanfaatkan smartphone 

dan tablet mereka untuk browsing,  bermain game online, dan membuka media 

sosial ketika di rumah maupun di luar sekolah. Sedangkan penggunaan 

komputer dan laptop lebih banyak digunakan untuk browsing dan bermain 

game online. 

 

Kemampuan dalam Menggunakan Internet 

Tabel 3 

Kemampuan dalam menggunakan internet 

Kemampuan Presentase 

Sangat Mahir 18% 

Mahir 46% 

Kurang Mahir 28% 

Tidak Mahir 7% 

Tidak Menggunakan Internet 2% 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa, siswa yang mahir dan sangat mahir dalam 

menggunakan internet lebih dari setengah responden. Sedangkan siswa yang 

kurang mahir terdapat 28% dan tidak mahir tedapat 7%. Selain itu siswa yang 

tidak menggunakan internet hanya terdapat 2%. Berdasarkan wawancara, siswa 

yang tidak mahir dan tidak menggunakan internet ketika mengerjakan tugas 

sekolah mereka mengerjakan tugas dengan internet bersama teman mereka 

yang mahir atau mereka mengerjakan tugas bersama keluarga mereka. 

 

Perilaku Penggunaan Internet sebagai Penyelesaian Tugas Sekolah 

Tabel 4 

Perilaku penggunaan internet sebagai penyelesaian tugas sekolah 

Perilaku Penggunaan Internet Presentase 

Saya lebih suka mencari bahan untuk mengerjakan 

tugas sekolah dari internet 
58% 

Mencari bahan untuk mengerjakan tugas sekolah lebih 

mudah menggunakan internet dibandingkan sumber 

lain 
46% 
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Saya sering mengerjakan tugas sekolah menggunakan 

internet walaupun tugas tersebut tidak ditugaskan oleh 

guru untuk menggunakan internet 35% 

Saya sering tidak fokus mengerjakan tugas apabila 

saya menggunakan internet untuk mencari bahan tugas 37% 

 

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa 58% siswa lebih suka menggunakan 

internet untuk mencari bahan tugas sekolah. Menurut wawancara dari beberapa 

siswa, mereka yang suka menggunakan internet untuk mencari bahan tugas 

kebanyakan memiliki akses internet di rumah mereka masing-masing. Siswa 

yang kurang setuju didominasi oleh siswa yang biasa menggunakan internet di 

warnet untuk mengerjakan tugas mereka. 

Siswa yang setuju bahwa mereka lebih mudah mencari bahan tugas 

sekolah menggunakan internet terdapat 46%. Berdasarkan hasil wawancara, 

siswa yang setuju memiliki kemampuan menggunakan internet yang baik dan 

memiliki ketersediaan internet di rumah. Sedangkan siswa yang kurang biasa 

menggunakan jasa warnet dengan teman mereka ataupun mereka dibantu 

pengerjaan tugas mereka oleh keluarga. 

Siswa yang sering mengerjakan tugas sekolah mereka dengan internet 

walaupun ketika penugasan oleh guru tidak diberi instruksi untuk 

menggunakan internet terdapat 35%. Hal dikarenakan menurut hasil 

wawancara dari beberapa siswa menyatakan bahwa mereka yang terbiasa 

menggunakan internet di rumah lebih memilih menggunakan internet karena 

lebih mudahnya mendapatkan jawaban dari tugas sekolah di internet daripada 

mencari di buku. Siswa yang tidak setuju terhadap hal ini lebih memilih 

menggunakan buku dikarenakan mereka terbiasa menggunakan buku kecuali 

jika saat penugasan guru mewajibkan untuk mencari bahan di internet. 

Siswa yang setuju dengan penggunaan internet ketika mengerjakan tugas 

membuat mereka tidak fokus untuk mengerjakan tugas sekolah mereka hanya 

terdapat 37%. Berdasarkan wawancara, beberapa siswa yang menggunakan 

internet ketika mengerjakan tugas mereka lebih tertarik menggunakan internet 

untuk membuka media sosial maupun bermain game online. Sedangkan siswa 

yang kurang setuju hingga sangat tidak setuju terdapat lebih banyak 

dikarenakan terdapat  mereka belum begitu mahir dalam menggunakan internet 

sehingga mereka belum mengetahui sosial media dan game online atau mereka 

lebih memprioritaskan tugas sekolah mereka terlebih dahulu. 
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Frekuensi Penggunaan Internet sebagai Penyelesaian Tugas Sekolah 

Tabel 5 

Frekuensi penggunaan internet sebagai penyelesaian tugas sekolah berdasarkan perilaku 

individu/berkelompok 

Penggunaan Internet Presentase 

Sendiri 30% 

Bersama Keluarga 44% 

Bersama Teman 18% 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa, frekuensi penggunaan internet ketika para 

siswa mengerjakan tugas sekolah mereka lebih sering mengerjakan tugas 

bersama keluarga mereka. Berdasarkan wawancara, para siswa yang kurang 

mahir dalam menggunakan internet mereka memilih untuk mengerjakan tugas 

bersama keluarga atau teman mereka yang mahir dalam menggunakan internet. 

Selain itu terdapat juga para siswa yang memilih sendiri dikarenakan mereka 

sudah terbiasa menggunakan internet untuk mencari bahan tugas sekolah 

mereka. 

 

Tabel 6 

Frekuensi penggunaan internet sebagai penyelesaian tugas sekolah berdasarkan tempat 

Tempat Presentase 

Sekolah 6% 

Rumah 37% 

Warnet/Tempat Umum 30% 

 

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa, frekuensi penggunaan internet siswa 

untuk mencari bahan tugas sekolah di sekolah hanya terdapat 6% dari 

responden. Sedangkan siswa yang sering mengerjakan di rumah terdapat 37% 

dan siswa yang sering mengerjakan di warnet atau tempat umum terdapat 30%. 

Dari hasil wawancara, siswa lebih memilih mengerjakan di rumah dikarenakan 

mereka lebih nyaman mengerjakan sendiri maupun ditemani oleh keluarga 

mereka. Selain itu siswa yang mengerjakan di warnet atau tempat umum lebih 

senang mengerjakan dengan berkelompok sehingga ada salah satu atau 

beberapa teman yang dapat mengajarkan mereka untuk mencari bahan tugas 

menggunakan internet. 
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Tabel 7 

Frekuensi penggunaan internet sebagai penyelesaian Tugas Sekolah berdasarkan bentuk 

tugas 

Bentuk Tugas Presentase 

Uraian 72% 

Objektif 23% 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa tugas sekolah dalam bentuk uraian lebih 

banyak dikerjakan menggunakan internet daripada tugas sekolah dalam bentuk 

objektif. Berdasaarkan hasil wawancara, siswa lebih memilih menggunakan 

internet untuk tugas berbentuk uraian dikarenakan lebih mudah untuk mencari 

bahan di internet daripada di buku. Selain itu, tugas sekolah yang ditugaskan 

oleh guru untuk mencari bahan di internet berbentuk uraian. Sedangkan 

beberapa siswa yang mencari jawaban tugas objektif dengan menggunakan 

internet dikarenakan mereka lebih mahir dalam menggunakan mesin pencari di 

internet untuk mencari jawaban tugas dengan cepat. 

 

Diskusi 

Berdasarkan semua data yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa akses 

internet yang dimiliki oleh siswa dai rumah masing-masing hanya terdapat 

kurang dari setengah responden. Selain itu siswa paling sering mengakses 

internet dengan smartphone dan tablet, pemakaian laptop hanya digunakan 

oleh sebagian saja dan bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah 

mereka menggunakan jasa internet.  

Dari perilaku penggunaan internet, ketika para siswa mengerjakan tugas 

sekolah terdapat banyak siswa yang lebih suka dan lebih mudah menggunakan 

internet untuk menyelesaikan tugas sekolah. Tetapi disisi lain para siswa yang 

tidak memiliki akses internet di rumah atau siswa yang kurang mahir mereka 

harus berkelompok dengan teman lain yang mair dalam menggunakan internet 

atau mengerjakan tugas dengan keluarga. 

Frekuensi penggunaan internet ketika para siswa mengerjakan tugas 

berdasarkan tempat terlihat bahwa para siswa lebih memilih bersama keluarga 

dikarenakan kurang mahirnya siswa dalam menggunakan mesin pencari di 

internet. Hanya beberapa siswa saja yang dapat mengerjakan tugas 

menggunakan internet sendiri di rumah dikarenakan siswa tersebut sudah 

mahir menggunakan internet. Dalam bentuk penugasan, tugas uraian lebih 

banyak dikerjakan siswa dikarenakan guru yang menugaskan tugas tersebut 

harus dikerjakan menggunakan internet. Hanya ada beberapa siswa saja yang 

menggunakan internet untuk menyelesaikan tugas dalam bentuk objektif. 
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5. Kesimpulan dan Saran 

Dari semua hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan internet sebagai penyelesaian tugas oleh para siswa 

bergantung kepada aspek kemahiran menggunakan internet dan ketersediaan 

akses yang ada di rumah maupun disekitar mereka. Para siswa yang memiliki 

kemahiran dan suka menggunakan internet sebagai penyelasaian tugas hanya 

ada kurang dari sebagian dikarenakan mereka memiliki akses internet sendiri di 

rumah. Sedangkan para siswa yang kurang mahir terdapat lebih banyak dari 

siswa yang mahir, hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki akses internet di 

rumah dan tidak terbiasa menggunakan mesin pencari di internet. Dalam 

penggunaan internet siswa yang kurang mahir berkelompok untuk 

menyelesaikan tugas di warnet maupun di rumah bersama keluarga. 

Berdasarkan simpulan yang didapat, saran bagi penelitian selanjutnya 

adalah pada saat sebelum melakukan penelitian hendaknya dilakukan observasi 

terlebih dahulu kepada siswa sehingga dapat mengetahui kebijakan dari 

sekolah tentang penggunaan perangkat di sekolah. Jika sekolah mengizinkan 

untuk penggunaan maka ditambahkan penggunaan internet di dalam sekolah. 

Selain itu penelitian selanjutnya lebih baik menambahkan motivasi para siswa 

dalam menggunakan internet dan hambatan penggunaan internet di sekolah 

maupun di luar sekolah. 
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